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 KULTŪRAS NOZARES PROJEKTU SARAKSTS LIEPĀJAS 
AP2027 

Neatņemama Liepājas AP2027 sastāvdaļa ir tās stratēģiskās daļas rīcību klāstu 
precizējošais investīciju plāns. Attīstības pārvalde ir sagatavojusi AP2027 investīciju 
plāna priekšteci - projektu saraksta sagatavi “Projektu saraksts 2021-2027”, kurā ir 
apkopoti katrai pašvaldības iestādei/struktūrvienībai, kura pārrauga kādu no pašvaldības 
autonomām funkcijām, līdz šim definētie saistošie investīciju projekti. Projektu saraksts 
ir sagatavots arī Liepājas pašvaldības Kultūras pārvaldei, kuras atbildībā ir pilsētas 
kultūras nozare. Datne ir pieejama “Google Docs” tiešsaistes lietotnē, kuru TDG 
semināra laikā dalībnieki varēs papildināt ar saviem projektu priekšlikumiem. 
 
Katrā iestādes/struktūrvienības izklājlapā atrodama tabula, kura sastāv no šādām 
slejām: 
 

▪ N.p.k. (numurs pēc kārtas); 
▪ Projekts; 
▪ Veicamās aktivitātes projekta ietvaros; 
▪ Vieta, adrese; 
▪ Plānotās kopējās izmaksas; 
▪ Īstenošanas uzsākšanas gads; 
▪ Atbildīgie; 
▪ NAP 

o Prioritāte; 
o Rīcības virziens; 
o Rīcības virziena mērķis; 
o Rīcības virziena mērķa uzdevums; 
o Rīcības virziena mērķa uzdevuma indikators. 

 
Jāpiebilst, ka NAP sleja ir paredzēta, lai plānotie pašvaldības investīciju projekti būtu 
saistīti ar NAP2027 stratēģiskās daļas prioritātēm, rīcību virzieniem un tiem piesaistītiem 
rezultatīvajiem rādītājiem. 
 
Tabulā zemāk ietverta Kultūras pārvaldes izklājlapas projektu tabula, kuru būs iespējams 
papildināt uz vietas TDG norises laikā
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TABULA 6.1. DATNES “PROJEKTU SARAKSTS” KULTŪRAS PĀRVALDES IZKLĀJLAPAS PROJEKTU SARAKSTS 

N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās 
aktivitātes 

projekta ietvaros 

Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īstenošanas 
uzsākšanas 

gads 
Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa 

uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

10
. 

Uzņēmējdarbībai 
nepieciešamās 
atbalsta 
infrastruktūras 
izveide Liepājā, 
9.kārta (MVK 
moderno 
tehnoloģiju centra 
izveide). 

Radošo industriju 
attīstība. Ēkas un 
piegulošā kvartāla 
pārbūve un centra 
izveide, teritorijas 
labiekārtošana. 
Nodrošinot 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma 
saglabāšanu, tautas 
mākslas kolektīvu 
radošo darbību un 
attīstību, mākslas 
un kultūras satura 
potenciāla 
izmatošana 
biznesā, veicinot 
starpnozaru 
sadarbību, 
ekonomikas 
attīstību pilsētā,  
mūžizglītību, 
ilgtspējīgas 
teritorijas attīstību. 

Dārza 
iela 10, 
Liepāja 

€ 3 000 
000,00 

2021. Kultūras 
pārvalde 

4.Kvalitatīvas 
dzīves vide un 
teritoriju 
attīstība 

Līdzsvarota 
reģionālā 
attīstība 

(312) 
Reģionu 
potenciāla 
attīstība un 
ekonomisko 
atšķirību 
mazināšana, 
stiprinot to 
iekšējo un 
ārējo 
konkurētspēj
u, kā arī 
nodrošinot 
teritoriju 
specifikai 
atbilstošus 
risinājumus 
apdzīvojuma 
un dzīves 
vides 
attīstībai. 

(327) 
Uzņēmējdarbību 
sekmējošas 
publiskās 
infrastruktūras 
izveide, balstoties 
uz teritoriju 
attīstības 
plānošanas 
dokumentos 
noteikto teritoriju 
specializāciju un 
aktuālo privāto 
investoru 
pieprasījumu, lai 
motivētu reģionos 
veidot jaunus 
produktus un 
pakalpojumus, 
paaugstināt 
produktivitāti, 
dažādot 
uzņēmējdarbību, 
izmantot inovācijas 
un kompetenču 
pārneses iespējas 
un piesaistīt 
kvalificētu 
darbaspēku. 

▪ Reģionālā 
IKP starpība 

▪ "Neto 
mēneša 
vidējā darba 
samaksa" 

▪ Nodarbinātī
bas līmenis 
vecuma 
grupā 15-64 
gadi 
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās 
aktivitātes 

projekta ietvaros 

Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īstenošanas 
uzsākšanas 

gads 
Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa 

uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

11
. 

Nodrošināt 
kultūras dzīves 
izaugsmes 
tendencēm 
atbilstošu un 
pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru, 
1.kārta 

Izveidot Liepājas 
muzeja krājumu 
glabātuvi 

 € 570 
000,00 

2022. Kultūras 
pārvalde 

5.Kultūra un 
sports aktīvai 
un pilvērtīgai 
dzīvei 

Kultūras un 
sporta 
devums 
ilgtspējīgai 
sabiedrībai 

(366) Kultūra 
un sports 
veicina 
Latvijas 
ekonomikas 
un sociālo 
izaugsmi, 
veidojot 
radošu un 
ilgtspējīgu 
Latvijas 
sabiedrību 

(374) Kultūras un 
sporta 
pakalpojumu un 
infrastruktūras 
kartēšana un 
reģionālās 
koordinēšanas 
sistēmas 
izveidošana, lai 
attīstītu un efektīvi 
izmantotu esošo 
kultūras un sporta 
infrastruktūru un 
investētu jaunas 
infrastruktūras 
radīšanā 

▪ Latvijā 
sarīkoto 
starptautisk
o sporta 
sacensību 
un 
dalībnieku 
skaits gadā 

▪ Kultūras 
pasākumu 
apmeklējum
u skaits 
gadā uz 100 
iedzīvotājie
m 

▪ Ārvalstu 
vairākdienu 
ceļotāju 
Latvijā 
kopējie 
izdevumi 

12
. 

Nodrošināt 
kultūras dzīves 
izaugsmes 
tendencēm 
atbilstošu un 
pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru, 
2.kārta 

Liepājas centrālās 
zinātniskās 
bibliotēkas un 
filiāles "Zaļā birzs" 
pārbūve un 
paplašināšana 

"Zivju iela 
7 

€ 3 000 
000,00 

2022. Kultūras 
pārvalde 

5.Kultūra un 
sports aktīvai 
un pilvērtīgai 
dzīvei 

Kultūras un 
sporta 
devums 
ilgtspējīgai 
sabiedrībai 

(366) Kultūra 
un sports 
veicina 
Latvijas 
ekonomikas 
un sociālo 
izaugsmi, 
veidojot 
radošu un 
ilgtspējīgu 
Latvijas 
sabiedrību 

(374) Kultūras un 
sporta 
pakalpojumu un 
infrastruktūras 
kartēšana un 
reģionālās 
koordinēšanas 
sistēmas 
izveidošana, lai 
attīstītu un efektīvi 
izmantotu esošo 
kultūras un sporta 
infrastruktūru un 

▪ Latvijā 
sarīkoto 
starptautisk
o sporta 
sacensību 
un 
dalībnieku 
skaits gadā 

▪ Kultūras 
pasākumu 
apmeklējum
u skaits 
gadā uz 100 
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās 
aktivitātes 

projekta ietvaros 

Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īstenošanas 
uzsākšanas 

gads 
Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa 

uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

investētu jaunas 
infrastruktūras 
radīšanā 

iedzīvotājie
m 

▪ Ārvalstu 
vairākdienu 
ceļotāju 
Latvijā 
kopējie 
izdevumi 

13
. 

Nodrošināt 
kultūras dzīves 
izaugsmes 
tendencēm 
atbilstošu un 
pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru, 
3.kārta 

Liepājas muzeja 
pastāvīgās 
ekspozīcijas 
modernizācija 

Kurmājas 
pr. 16, 
Liepāja 

€ 100 
000,00 

2022. Kultūras 
pārvalde 

5.Kultūra un 
sports aktīvai 
un pilvērtīgai 
dzīvei 

Kultūras un 
sporta 
devums 
ilgtspējīgai 
sabiedrībai 

(366) Kultūra 
un sports 
veicina 
Latvijas 
ekonomikas 
un sociālo 
izaugsmi, 
veidojot 
radošu un 
ilgtspējīgu 
Latvijas 
sabiedrību 

(374) Kultūras un 
sporta 
pakalpojumu un 
infrastruktūras 
kartēšana un 
reģionālās 
koordinēšanas 
sistēmas 
izveidošana, lai 
attīstītu un efektīvi 
izmantotu esošo 
kultūras un sporta 
infrastruktūru un 
investētu jaunas 
infrastruktūras 
radīšanā 

▪ Latvijā 
sarīkoto 
starptautisk
o sporta 
sacensību 
un 
dalībnieku 
skaits gadā 

▪ Kultūras 
pasākumu 
apmeklējum
u skaits 
gadā uz 100 
iedzīvotājie
m 

▪ Ārvalstu 
vairākdienu 
ceļotāju 
Latvijā 
kopējie 
izdevumi 
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās 
aktivitātes 

projekta ietvaros 

Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īstenošanas 
uzsākšanas 

gads 
Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa 

uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

13
. 

Nodrošināt 
kultūras dzīves 
izaugsmes 
tendencēm 
atbilstošu un 
pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru, 
3.kārta 

Liepājas muzeja 
pastāvīgās 
ekspozīcijas 
modernizācija 

Kurmājas 
pr. 16, 
Liepāja 

€ 100 
000,00 

2022. Kultūras 
pārvalde 

5.Kultūra un 
sports aktīvai 
un pilvērtīgai 
dzīvei 

Kultūras un 
sporta 
devums 
ilgtspējīgai 
sabiedrībai 

(366) Kultūra 
un sports 
veicina 
Latvijas 
ekonomikas 
un sociālo 
izaugsmi, 
veidojot 
radošu un 
ilgtspējīgu 
Latvijas 
sabiedrību 

(374) Kultūras un 
sporta 
pakalpojumu un 
infrastruktūras 
kartēšana un 
reģionālās 
koordinēšanas 
sistēmas 
izveidošana, lai 
attīstītu un efektīvi 
izmantotu esošo 
kultūras un sporta 
infrastruktūru un 
investētu jaunas 
infrastruktūras 
radīšanā 

▪ Latvijā 
sarīkoto 
starptautisk
o sporta 
sacensību 
un 
dalībnieku 
skaits gadā 

▪ Kultūras 
pasākumu 
apmeklējum
u skaits 
gadā uz 100 
iedzīvotājie
m 

▪ Ārvalstu 
vairākdienu 
ceļotāju 
Latvijā 
kopējie 
izdevumi 

14
. 

Nodrošināt 
kultūras dzīves 
izaugsmes 
tendencēm 
atbilstošu un 
pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru, 
4.kārta 

Liepājas 
Jūrniecības muzeja 
un ekspozīcijas 
izveide 

 € 3 300 
000,00 

2022. Kultūras 
pārvalde 

5.Kultūra un 
sports aktīvai 
un pilvērtīgai 
dzīvei 

Kultūras un 
sporta 
devums 
ilgtspējīgai 
sabiedrībai 

(366) Kultūra 
un sports 
veicina 
Latvijas 
ekonomikas 
un sociālo 
izaugsmi, 
veidojot 
radošu un 
ilgtspējīgu 
Latvijas 
sabiedrību 

(374) Kultūras un 
sporta 
pakalpojumu un 
infrastruktūras 
kartēšana un 
reģionālās 
koordinēšanas 
sistēmas 
izveidošana, lai 
attīstītu un efektīvi 
izmantotu esošo 
kultūras un sporta 
infrastruktūru un 

▪ Latvijā 
sarīkoto 
starptautisk
o sporta 
sacensību 
un 
dalībnieku 
skaits gadā 

▪ Kultūras 
pasākumu 
apmeklējum
u skaits 
gadā uz 100 
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N
.p

.k
. 

Projekts 
Veicamās 
aktivitātes 

projekta ietvaros 

Vieta, 
adrese 

Plānotās 
kopējās 

izmaksas 

Īstenošanas 
uzsākšanas 

gads 
Atbildīgie 

NAP 

Prioritāte 
Rīcības 
virziens 

Rīcības 
virziena 
mērķis 

Rīcības virziena 
mērķa 

uzdevums 

Rīcības 
virziena 
mērķa 

uzdevuma 
indikators 

investētu jaunas 
infrastruktūras 
radīšanā 

iedzīvotājie
m 

▪ Ārvalstu 
vairākdienu 
ceļotāju 
Latvijā 
kopējie 
izdevumi 

15
. 

Nodrošināt 
kultūras dzīves 
izaugsmes 
tendencēm 
atbilstošu un 
pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru, 
5.kārta 

Liepājas muzeja 
vēsturiskās vannas 
istabas atjaunošana 
un kurortoloģijai 
veltītas ekspozicijas 
izveidošana 

Kurmājas 
pr. 16, 
Liepāja 

€ 300 
000,00 

2022. Kultūras 
pārvalde 

5.Kultūra un 
sports aktīvai 
un pilvērtīgai 
dzīvei 

Kultūras un 
sporta 
devums 
ilgtspējīgai 
sabiedrībai 

(366) Kultūra 
un sports 
veicina 
Latvijas 
ekonomikas 
un sociālo 
izaugsmi, 
veidojot 
radošu un 
ilgtspējīgu 
Latvijas 
sabiedrību 

(374) Kultūras un 
sporta 
pakalpojumu un 
infrastruktūras 
kartēšana un 
reģionālās 
koordinēšanas 
sistēmas 
izveidošana, lai 
attīstītu un efektīvi 
izmantotu esošo 
kultūras un sporta 
infrastruktūru un 
investētu jaunas 
infrastruktūras 
radīšanā 

▪ Latvijā 
sarīkoto 
starptautisk
o sporta 
sacensību 
un 
dalībnieku 
skaits gadā 

▪ Kultūras 
pasākumu 
apmeklējum
u skaits 
gadā uz 100 
iedzīvotājie
m 

▪ Ārvalstu 
vairākdienu 
ceļotāju 
Latvijā 
kopējie 
izdevumi 

Avots: Liepājas pilsētas domes Attīstības pārvalde 


